
 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Kesadaran Harga  

2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Harga 

Harga merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam Marketing Mix 

(Bauran Pemasaran). Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali 

beberapa dekade yang lalu oleh Jerome McCarthy (1994) yang merumuskannya 

menjadi 4P (Product, Price, Promotion, dan Place). Kemudian dikembangkan 

dengan menambahkan 3 faktor lainnya yaitu People, Process, Physical Evidence. 

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang paling flexibel karena 

harga dapat diubah secara cepat dan tepat. Harga merupakan dasar penawaran 

kepada konsumen, ditetapkan sedemikian rupa sehingga menarik bagi konsumen 

dan bersaing dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing terhadap produk yang 

sama. Harga tidak saja menentukan profitabilitas tetapi juga sebagai sinyal untuk 

mengkomunikasikan proposi nilai suatu produk/ destinasi wisata (Hasan, 2015). 

Harga pula petunjuk yang kuat apakah produk tersebut original maupun 

imitasi. Produk imitasi yang dijual biasanya dilakukan dengan cara tawar- menawar 

(Gentry, 2001). Pembeli produk imitasi memberikan alasan bahwa dengan membeli 

barang imitasi tidak berdampak langsung yang merugikan. Produk imitasi 

menawarkan harga jauh lebih murah sehingga mereka merasa seolah-olah sebagai 

wise shoppers (Tommy, 2012). 



 
 

 
 

Kesadaran terhadap harga merupakan kecenderungan konsumen untuk 

mencari perbedaan harga. Konsumen yang memiliki kesadaran harga adalah 

konsumen yang cenderung untuk membeli pada harga yang relatif lebih murah. 

Umumnya mereka tidak memperhatikan kelebihan-kelebihan dari produk, tetapi 

hanya mencari harga yang mempunyai perbedaan yang tinggi. Sampai saat ini, 

kebanyakan konsumen yang memiliki pendapatan yang lebih rendah adalah 

konsumen yang memperhatikan kesadaran harga dalam mengambil sebuah 

keputusan. 

2.1.1.2 Arti Penting Kesadaran Harga 

Konsumen menggunakan harga sebagai indikator atas kualitas 

berdasarkan beberapa faktor, salahsatunya ketersediaan informasi terkait informasi 

yang tersedia bagi mereka dan asosiasi terkait resiko pembelian layanan (Zeithaml 

et al, 2006).  

Disamping itu menurut dari Prof Michael J Baker dalam buku Marketing 

Startegy and Management, harga memiliki peranan penting dalam bauran 

pemasaran dikarenakan: 

a. Elasitas harga lebih besar pengaruh terhadap permintaan dibandingkan 

dengan elasitas elemen marketing mix lainnya 

b. Perubahan harga sangat mempengaruhi perubahan jumlah penjualan 

c. Pelaksanaan perubahan harga jauh lebih mudah dibandingkan dengan 

rencana perubahan strategi produk atau promosi 



 
 

 
 

d. Reaksi perusahaan saingan terhadap perubahan harga biasanya lebih cepat 

dan sensitif 

e. Dalam melaksanakan implementasi harga tidak memerlukan investasi 

modal 

f. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (resesi 

ekonomi dan inflasi, peningkatan suhu persaingan, kejenuhan pasar atau 

kelebihan jumlah pasokan, muncul perusahaan kompetitor baru, dan 

berkembangnya konsumerisme) 

Menurut Hasan (2015) untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan, 

harga yang dibayar oleh wisatawan harus memiliki karakteristik: 

1. Mamberi kepastian pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan 

2. Menyediakan tingkat keuntungan yang memuaskan bagi perusahaan 

3. Menghasilkan tingkat manfaat yang tepat bagi masyarakat lokal 

4. Biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh aktivitas wisatawan 

5. Pengadaan dan perbaikan sumber daya yang akan dikonsumsi oleh 

wisatawan 

6. Memungkinkan karyawan dapat dibayar secara layak 

7. Untuk kepentingan tertentu dapat mencegah jumlah besar pengunjung 

(Demarketing) 

8. Menyajikan citra ekslisif dan faktor positif dalam membangun citra 



 
 

 
 

2.1.1.3 Indikator Kesadaran Harga 

Menurut Stanton, (1998) empat indikator yang mencirikan harga adalah:  

1. Keterjangkauan harga, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan beli konsumen. 

2. Daya saing harga, yaitu penawaran harga yang diberikan oleh 

produsen/penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh 

produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu aspek penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kualitas produk yang 

dapat diperoleh konsumen. 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu aspek penetapan harga 

yang dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan manfaat yang 

dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli 

Indikator yang digunakan dalam penetapan harga (Kotler dan Amstrong, 

2008):  

1. Elastisitas Harga. Seberapa responsif permintaan terhadap suatu perubahan 

harga. Jika permintaan hampir tidak berubah karena sedikit perubahan 

harga, maka permintaan tersebut tidak elastis/inelastis. Jika permintaan 

berubah banyak, kita menyebut permintaan tersebut elastis. Semakin tidak 

elastis permintaan, semakin besar kemungkinan penjual menaikkan harga.  

2. Penetapan Harga. Jual Keputusan penetapan harga, seperti halnya keputusan 

bauran pemasaran lainnya harus berorientasi pada pembeli. Penetapan harga 



 
 

 
 

yang berorientasi pada pembeli yang efektif mencakup memahami berapa 

besar nilai yang ditempatkan konsumen atas manfaat yang mereka terima 

dari produk tersebut dan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai ini.  

3. Pertumbuhan Harga. Pesaing Faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

penetapan harga perusahaan adalah harga pesaing dan kemungkinan reaksi 

pesaing atas tindakan penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Seorang 

konsumen yang cenderung membeli suatu produk atas evaluasi harga serta 

nilai produk pembanding sejenis lainnya. 

Menurut Tjiptono (2008) tujuan penetapan harga pada dasarnya terdapat 

empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu :  

1. Tujuan Berorientasi Pada Laba  

2. Tujuan Berorientasi Pada Volume Harga  

3. Tujuan Berorientasi Pada Citra  

4. Tujuan Stabilisasi Harga Pasar  

2.1.2 Persepsi Nilai 

2.1.2.1 Pengertian Persepsi Nilai  

Menarik dan mempertahankan pelanggan bisa menjadi tugas yang sulit. 

Pelanggan sering menghadapi kebingungan dalam memilih produk dan jasa. 

Pelanggan membeli dari perusahaan yang menawarkan nilai yang dipersepsikan 

pelanggan (Customer Perceived Value) tertinggi sebagai evaluasi pelanggan 

tentang perbedaan antara semua keuntungan dan biaya tawar pasar dibandingkan 

dengan penawaran dari pesaing (Kotler dan Amstrong, 2008).  



 
 

 
 

Persepsi nilai merupakan penilaian keseluruhan dari konsumen atas 

manfaat dari layanan yang didasarkan persepsi atas apa yang mereka terima dan 

apa yang mereka berikan (Zeithaml et al, 2006). Persepsi konsumen terhadap nilai 

dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian yaitu nilai adalah harga rendah. 

Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan oleh konsumen dari produk serta apa 

yang didapat untuk apa yang telah diberikan.  

Kesadaran konsumen akan nilai merupakan persepsi untuk mendapatkan 

harga yang lebih rendah sesuai dengan kualitas yang diberikan. 

Kesadaran akan nilai merupakan konsumen yang sadar akan nilai untuk 

mempertimbangkan kualitas, harga dan uang yang akan dikeluarkan untuk 

berbelanja produk imitasi (Aisyah dan Sunaryo, 2014). 

2.1.2.2 Arti Penting Persepsi Nilai 

Dalam bukunya Hasan (2015) mengatakan bahwa konsep pemasaran 

modern adalah konsep yang menganut paham bahwa kegiatan pemasaran secara 

keseluruhan dijalankan berdasarkan orientasi pada nilai pelanggan, sering juga 

dikenal dengan konsep orientasi konsumen. konsep ini sangat populer karena 

dibangun berdasarkan asumsi dan aplikasi pemikiran sebagai berikut:  

1. Pelanggan mengerti apa yang mereka butuhkan dan inginkan. 

2. Perusahaan harus fokus pada kebutuhan pelanggan sebelum 

mengembangkan produk. 

3. Perusahaan harus menyelaraskan semua fungsi perusahaan untuk fokus 

pada kebutuhan pelanggan. 



 
 

 
 

4. Orientasi pada kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai sasaran utama 

bagi keberhasilan kegiatan pemasaran. 

5. Riset pemasaran membantu dalam menentukan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dengan tepat. 

6. Pelanggan yang puas akan menghargai produsen dengan melakukan 

pembelian yang berulang-ulang. 

7. Perbedaan penawaran yang kompetitif sangat penting bagi pelanggan 

dalam mengenali produk yang diinginkannya. 

8. Perusahaan harus menyadari bahwa keuntungan dari pelanggan akan 

berhasil jika mampu memuaskan kebutuhan jangka panjang pelanggan.  

Konsumen akan membuat keputusan pembelian berdasarkan persepsi 

nilai, tapi hanya berdasarkan harga minimal yang mereka bayarkan. Hal ini 

merupakan langkah pertama dalam mengidentifikasi elemen yang harus 

diperhitungkan dalam menetukan harga untuk layanan (Zeithaml et al, 2006). 

2.1.2.3 Indikator Persepsi Nilai 

Menurut Sweeney dan Soutar (2001) Indikator persepsi nilai terdiri empat 

aspek utama:  

1. Emotional Value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif / 

emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk.  

2. Social Value, yaitu utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk 

untuk meningkatkan konsep diri-sosial Pelanggan.  



 
 

 
 

3. Quality/Performance Value, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi 

terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk. 

Aaker (1996) menyatakan bahwa ada tiga nilai yang dijanjikan oleh 

sebuah merek, yaitu: 

1. Nilai Fungsional 

2. Nilai Emosional 

3. Nilai Ekspresi Diri 

2.1.3 Kepuasan Wisatawan  

2.1.3.1 Pengertian Kepuasan Wisatawan 

Kepuasan pelanggan (Customer satisfaction) merupakan tingkatan dimana 

kinerja anggapan produk sesuai dengan ekspektasi pembeli. Sebagian besar studi 

menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, akan 

menghasilkan kinerja yang baik. Hal ini perlunya keseimbangan yang baik yaitu 

pemasar harus terus menghasilkan lebih banyak nilai dan kepuasan, tetapi tidak 

memberikan segalanya  (Kotler dan Amstrong, 2008).  

Pemuasan konsumen adalah kebutuhan untuk memiliki rasa unggul, 

pengakuan sosial, dan keinginan untuk menikmati yang lebih baik (Ang et al., 

2001; Wang et al., 2005). Konsumen dengan rasa kepuasan yang tinggi akan lebih 

sadar akan penampilan dan visibilitas produk. Sebagian konsumen cenderung 

kurang menerima produk dengan kualitas sedikit lebih rendah dalam memalsukan 

produk original (Phau dan Thea, 2009).   



 
 

 
 

Kepuasan adalah sikap penilaian yang diikuti pengalaman mengkonsumsi 

produk (Lovelock dan Wirtz, 2011). Pada umumnya harapan pelanggan 

merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterima 

apabila konsumen membeli atau mengkonsumsi suatu produk baik produk 

maupun jasa, sedangkan kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi 

pelanggan terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Untuk itu manajemen harus memiliki persepsi yang sama dengan pelanggan agar 

supaya diperoleh hasil yang melebihi atau sesuai dengan harapan pelanggan. 

2.1.3.2 Arti Penting Kepuasan Wisatawan 

Penilaian kepuasan didasarkan perbandingan:1. Ketika pelayanan 

dilakukan, 2. Pengalaman konsumen terhadap pelayanan yang diberikan, 3. 

Membandingkan dengan tingkat layanan yang diprediksi. Penilaian kepuasan 

kemudian akan didasarkan pada perbandingan tersebut. Hasil penilaian akan 

bersifat positif bila pelayanan lebih baik dari yang diharapkan, penilaian negatif 

bila pelayanan lebih buruk dari yang diharapkan dan bersifat konfirmasi jika 

sesuai dengan yang diharapkan. Konsumen yang merasa lebih puas akan 

cenderung mudah dipuaskan, melakukan pembelian berulang, tetap setia terhadap 

pembeli, dan menyebarkan WOM yang positif (Lovelock dan Wirtz, 2011). 

 

 



 
 

 
 

2.1.3.3 Indikator Kepuasan Wisatawan 

Hawkins dan Looney dalam Tjiptono (2004) atribut pembentuk kepuasan 

terdiri dari:  

1. Kesesuaian harapan 

Tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan oleh pelanggan 

dengan yang dirasakan oleh pelanggan, meliputi :  

a. Produk sesuai dengan yang diharapkan.  

b. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan.  

c. Fasilitas penunjang yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Minat berkunjung kembali  

Kesedian pelanggan untuk berkunjung kembali atau melakukan pembelian 

ulang terhadap produk terkait, meliputi :  

1. Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan 

karyawan memuaskan. 

2. Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat yang 

diperoleh setelah mengkonsumsi produk. 

3. Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas penunjang yang 

disediakan memadai. 

 

 



 
 

 
 

3. Kesediaan merekomendasikan 

Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan produk yang telah 

dirasakannya kepada teman atau keluarga, meliputi :  

a. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan 

karena pelayanan yang memuaskan. 

b. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan 

karena fasilitas penunjang yang disediakan memadai. 

c. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan 

karena nilai atau manfaat yang didapat setelah mengkonsumsi sebuah 

produk jasa. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan 

menurut Gasperz (2005) yaitu:  

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan 

pelanggan ketika konsumen sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen atau pemasok produk (perusahaan).  

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya.  

c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan 

kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan.  



 
 

 
 

2.1.4 Niat Perilaku  

2.1.4.1 Pengertian Niat Perilaku 

Zeithaml (2006) “behavior intention define willingness to recommend the 

service to others and repurchase intent”. Konsekuensi yang timbul dari persepsi 

terhadap kualitas layanan dalam niat berperilaku konsumen individual merupakan 

suatu keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mempertahankan konsumen. 

Niat berperilaku adalah frekuensi pembelian atau proporsi pembelian total dari 

pembeli yang setia terhadap merek tertentu (Schiffman dan Kanuk, 2010).  

Literatur pemasaran telah secara tegas menetapkan sikap itu 

mempengaruhi niat perilaku (Ajzen dan Fishbein, 1977). Perilaku pembelian 

ditentukan oleh niat pembelian dan ditentukan oleh sikap konsumen untuk 

membeli produk imitasi (Phau dan Teah, 2009). Konsumen dapat membentuk 

keinginan untuk mencari informasi untuk menentukan sikap. Memberitahukan 

dan merekomendasikan orang lain tentang pengalamamannya dengan pembelian 

sebuah produk atau jasa tertentu. 

2.1.4.2 Arti Penting Niat Perilaku 

Diantara berbagai hal yang penting atas niat perilaku secara umum adalah 

keinginan untuk merekomendasikan layanan kepada yang lainnya dan niat untuk 

membeli kembali. Niat Perilaku ini dapat dilihat sebagai konsekuensi positif dan 

negatif dari kualitas layanan. Niat Perilaku yang positif meliputi mengatakan hal 

hal positif mengenai perusahaan, merekomendasikan perusahaan kepada yang 

lainnya, tetap setia terhadap produk, menghabiskan lebih banyak produk yang 

dikeluarkan perusahaan dan membayar dengan harga yang lebih mahal. Niat 



 
 

 
 

Perilaku yang negatif termasuk mengatakan hal- hal negatif kepada orang lain, 

mengurangi kegiatandengan perusahaan itu, berpindah dengan perusahaan lain, 

dan mengeluhkan perusahaan tersenut kepada pihak orang diluar perusahaan 

(Zeithaml et al, 2006). 

2.1.4.3 Indikator Niat Perilaku 

Menurut Zeithaml et al., (2006) ditemukan Indikator niat perilaku yaitu: 

a. WOM (Word of Mouth). Komunikasi informal tentang produk atau jasa 

berbeda dengan komunikasi formal karena dalam komunikasi informal 

pengirim tidak berbicara dalam kapasitas seorang profesional atau 

komunikator komersial, tetapi cenderung sebagai teman.  

b. Sensitivitas Harga. Sensitivitas harga merupakan sikap atau perasaan 

pelanggan dalam membayar produk pada harga tertentu yang ditawarkan 

perusahaan terhadap produk yang mereka inginkan.  

c. Pembelian Ulang (Repeat Purchasing). Niat beli didefinisikan sebagai 

kemungkinan seorang konsumen untuk berminat membeli suatu produk 

tertentu yang dilihatnya. 

d. Loyalitas Pelanggan. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti 

yang diupayakan dalam pemasaran modern.  

Menurut Zeithaml (2006) ditemukan dimensi dari niat perilaku yaitu: 

a. Loyalty to the company, suatu keadaan dimana pelanggan melakukan 

pembelian ulang secara teratur, tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk 

pindah dan mereferensikan kepada orang lain. 



 
 

 
 

b. Willingness to pay more, kesediaan untuk melakukan pembayaran yang 

lebih tinggi daripada seharusnya untuk memperoleh manfaat yang 

diterima. 

c. Propensity to switch, suatu perilaku yang menunjukkan keinginan untuk 

pindah atau tidak ke pihak pesaing. 

d. External response to problem, mengkomunikasikan ketidakpuasan atas 

layanan yang diberikan kepada pihak di luar organisasi. 

e. Internal response to problem, mengkomunikasikan ketidakpuasan atas 

layanan yang diberikan kepada pihak di dalam organisasi. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Correia dan Kozak (2016) dengan penelitian yang berjudul “Tourists' 

shopping experiences at street markets: Cross-country research” Studi ini berfokus 

pada wisatawan dan sikap belanja konsumen ke pasar belanja (Street Shopping) saat 

liburan. Penelitian dilakukan di dua negara yaitu Algarve dan Bodrum. Analisis 

dilakukan untuk mengungkapkan keanekaragaman perilaku berbelanja wisatawan 

terkait produk imitasi. Secara tradisional, pasar jalanan dan produk palsu 

diasumsikan sebagai masalah ekonomi dan sosial yang serius dalam pengembangan 

tujuan wisata yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku 

yang tidak etis, seperti pemalsuan juga memiliki beberapa dampak positif dengan 

menciptakan kelompok wisata baru yang lebih banyak atau menciptakan kelompok 

wisata yang sudah ada. 

 



 
 

 
 

Penelitian Eisend dan Guler (2006) dengan judul “Explaining Counterfeit 

Purchases: A Review and Preview” kelangkaan produk asli tidak hanya 

mempengaruhi persepsi nilai dari merek asli tetapi juga dari merek yang ditiru. 

Situasi ini juga menentukan niat pembelian, terutama suasana situasional. Dalam 

kasus produk imitasi, proses suasana hati dapat menjelaskan mengapa orang lebih 

cenderung membeli produk imitasi meskipun mereka tahu tentang ilegalitas 

perilaku mereka atau kurangnya kepuasan pasca pembelian dengan produk dengan 

kualitas yang rendah.  

Penelitian yang dilakukan Phau dan Teah (2009) yang berjudul “Devil 

wears (counterfeit) Prada: a study of antecedents and outcomes of attitudes 

towards counterfeits of luxury brands”. Penelitian menjelaskan bahwa konsumen 

menilai lebih cenderung membeli produk imitasi dengan merek yang mewah. Salah 

satu cara untuk memerangi perilaku ini adalah dengan menggunakan pesan iklan 

dengan tujuan agar sadar akan kualitas dan nilai dari produk original. Status 

tampaknya secara konsisten mempengaruhi persepsi mengenai pemalsuan dan 

konsekuensi sosial dari ukuran sikap terhadap produk imitasi merek mewah. Tetapi 

perlu diketahui bahwa status konsumen lebih cenderung memiliki sikap positif 

terhadap pemalsuan merek mewah. 

Lee dan Phau (2018) melakukan penelitian dengan judul “Young Tourists’ 

Perceptions Of Authenticity, Perceived Value And Satisfaction: The Case Of Little 

India,Singapore” . Hasil penelitian menegaskan kerangka kerja penerapan persepsi 

nilai pada keaslian produk. Keaslian berbasis objek, keaslian eksistensial dan 

persepsi nilai moneter menghasilkan efek yang signifikan dan positif pada persepsi 



 
 

 
 

nilai secara keseluruhan dan kepuasan pembelian. Persepsi nilai secara keseluruhan 

ditemukan untuk memediasi hubungan antara keaslian berbasis objek, keaslian 

eksistensial, dan persepsi moneter dan kepuasan. Hal ini memberikan pemahaman 

keaslian produk yang lebih baik dan persepsi nilai bagi wisatawan.  

Wang (2005) dengan penelitian yang berjudul “Purchasing pirated software: 

an initial examination of Chinese consumers". Penelitian ini adalah salah satu yang 

pertama untuk menguji pasar Cina, merupakan fokus masalah pembajakan untuk 

industri perangkat lunak. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk 

pengembangan teori dalam mengembangkan dan menguji model dan konstruksi 

penting dan praktik industri dalam menyediakan pemahaman kepada konsumen 

Cina untuk membantu merancang strategi anti pembajakan. Penelitian ini 

mempelajari konsumen Cina dalam pembajakan perangkat lunak dan menganalisis 

faktor pribadi dan sosial, sikap konsumen, dan niat membeli pada pembajakan 

perangkat lunak. Untuk industri praktisi, penelitian ini menyediakan sebuah secara 

mendalam pemahaman konsumen Cina, yang dapat digunakan dalam merancang 

program pendidikan anti pembajakan di China.  

2.3 Hipotesis penelitian 

2.3.1 Kesadaran harga 

Kesadaran terhadap harga mempengaruhi kepuasan. Hasil ini mendukung 

temuan yang dilakukan oleh (Phau dan Teah, 2009) bahwa harga merupakan 

kekuatan sebagai pendorong utama permintaan konsumen terhadap pembelian 

produk imitasi. Wisatasan lebih cenderung melakukan tawar menawar dalam 

pembelian produk di pasar jalanan (Kozak, 2015). Harga merupakan elemen 



 
 

 
 

penting bagi konsumen saat membeli produk, karena memiliki pengaruh besar pada 

penilaian kepuasan konsumen (Herrmann et al., 2007). Hasilnya menunjukkan 

bahwa penerimaan harga secara langsung dipengaruhi oleh penilaian kepuasan dan 

kesetiaan (Consuegra et al., 2007). Oleh sebab itu, Harga memiliki hubungan 

dengan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Penelitian Correia dan Kozak 

(2016)  kesadaran harga memiliki pengharuh kepuasan dan niat di masa depan yang 

berfokus pada wisatawan dan sikap berbelanja di pasar jalanan berupa produk 

imitasi. 

H1: Kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan 

Konsumen mempersepsikan bahwa harga pada produk menunjukkan niat 

perilaku konsumen untuk pembelian berulang. Di sisi lain, jika konsumen tidak 

merasa bahwa pengorbanan mereka berharga, mereka mungkin tidak melakukan 

pembelian secara berulang (Consuegra et al., 2007). Tingat harga menjadi penting 

ketika kesenangan memediasi dampak persepsi harga pada niat berbelanja (Zielke, 

2011). Namun, penelitian yang dilakukan Correia dan Kozak (2016) menjelaskan 

bahwa harga tidak memiliki pengaruh terhadap niat perilaku wisatawan untuk 

kembali hanya untuk berbelanja. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga memiliki 

efek positif dan negatif pada niat berbelanja. Hal tersebut dikarenakan banyaknya 

produk mewah namun imitasi dan mampu memberikan harga yang dapat ditawar, 

karena harga adalah penentu utama untuk penilaian keseluruhan pengalaman 

berbelanja. 



 
 

 
 

H2: Kesadaran harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku  

2.3.2 Persepsi Nilai 

Wong dan Fong (2010) yang mengklaim bahwa persepsi nilai berperan 

penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Hubungan positif antara kualitas 

layanan dan persepsi nilai menunjukkan bahwa tingkat kualitas layanan yang 

dirasakan memungkinkan pelanggan untuk bersedia membayar lebih. Peningkatan 

persepsi nilai yang kemudian menghasilkan kepuasan konsumen berdasarkan 

hubungan yang positif antara nilai yang dirasakan dengan kepuasan konsumen (Wu, 

2014).  

Sebagian besar konsumen yang membeli merek mewah yang original 

mencari manfaat merek, gengsi, namun tidak ingin membayar dengan harga yang 

tinggi. Hal ini dipaparkan oleh penelitian Phau dan Teah (2009) bahwa tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan antara kesadaran nilai dengan kepuasan 

konsumen. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Correia dan Kozak (2016) 

menyatakan bahwa pengaruh persepsi nilai terhadap kepuasan tidak signifikan, 

karena produk imitasi tidak mengungguli bentuk kualitas dan kepuasan dengan 

pengalaman belanja wisatawan. 

H3: Persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

wisatawan 

 



 
 

 
 

Persepsi nilai memberikan pengaruh yang signifikan pada wisatawan. 

Persepsi nilai memiliki dampak pada niat untuk mengunjungi kembali (Asadi, 

2015). Terlepas dari dimensi persepsi nilai, ada bukti bahwa niat loyalitas peserta 

berbeda sebagai fungsi kepuasan saat dimensi nilai yang diduga dikontrol secara 

statistik (Akinci, 2015). Dijelaskan bahwa persepsi nilai merupakan kunci yang 

paling penting dalam pasar jalanan. Hal ini memberikan godaan bagi konsumen 

untuk membeli kembali (Correia dan Kozak, 2016). 

H4: Persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku 

2.3.3 Kepuasan wisatawan 

Kepuasan wisatawan sebagai penentu perilaku pasca niat kunjungan 

konsumen secara ulang (Correia dan Kozak, 2016). Dengan demikian, kepuasan 

konsumen sangat penting dalam menginformasikan pilihan tujuan masa depan ( Lee 

dan Phau, 2018). Wisatawan yang puas bertujuan mengunjungi untuk datang 

kembali. Karena hal tersebut mampu mempengaruhi perilaku pembelian di masa 

depan (Asadi, 2015). Situasi ini juga dipaparkan oleh Eisend dan Guler (2006) 

menentukan niat pembelian, terutama suasana situasional. Dalam kasus produk 

imitasi, proses suasana hati dapat menjelaskan mengapa orang lebih cenderung 

membeli barang imitasi meskipun mereka tahu tentang ilegalitas perilaku mereka 

atau kurangnya kepuasan pasca pembelian produk dengan kualitas rendah. 

H5: Kepuasan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 

perilaku 



 
 

 
 

2.4 Model Penelitian 

  Berdasarkan tinjauan dari landasan teori, maka model penelitian dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini:  

 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 


